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ЗМІСТ
Cупрун В. Я., Маруха В. І., Силованюк В. П. Технології рециклінгу відходів
поліуретану (Огляд)......................................................................................................5
Світове виробництво поліуретанів (ПУ) на сьогодні становить більше 18 млн. т.
і очікують, що до 2024 р. воно сягне понад 24 млн. т. Розглянуто публіковані
статті про методи рециркуляції поліуретану для зменшення кількості відходів,
захисту навколишнього середовища та запобігання захоронення на сміттєзвалищах. Механічна переробка – найдавніший і простий метод переробки ПУ відходів. Хімічну переробку ПУ гліколізом вважають найекологічнішою та конкурентоспроможною. Гліколіз поліуретану – це хімічний процес деполімеризації,
оснований на реакції трансестерифікації поліолів і гліколів в уретановій
молекулі. Він дає можливість зруйнувати полімерну матрицю і вивільнити
поліол або зробити новий рециклополіол. Показано можливість використання
різних гліколів та каталізаторів в реакції каталітичної транестерифікації.
Ключові слова: поліуретан, відходи, регенерація, деполімеризація, гліколіз.
Скальський В. Р., Романишин І. М., Мокрий О. М., Семак П. М.
Оцінювання пошкодженості матеріалів акустичними
методами (Огляд). Ч. 2...............................................................................................15
Проаналізовано сучасні тенденції розвитку ультразвукових методів оцінювання
пошкодженості: на основі “некласичного” прояву структурно обумовлених нелінійних ефектів, “структурних” шумів, вперед розсіяного сигналу: дифузного
ультразвуку, хвильової інтерферометрії.
Ключові слова: пошкодженість, нелінійна ультразвукова спектроскопія, зворотно розсіяний сигнал, В-скан, “дифузний” ультразвук, хвильова інтерферометрія.
Андрейків О. Є., Гембара Н. Т. Моделювання впливу водню на пластичне
деформування металів................................................................................................23
Сформульовано основні рівняння математичної моделі, які дають змогу оцінити
вплив водню та механічного навантаження на пластичну деформацію металу.
Показано, що водень може збільшувати або зменшувати швидкість дислокації
залежно від його концентрації та температури і прикладеного навантаження в

чистому -Fe. За малих концентрацій (до 2...3 ppm) водень посилює рух дислокацій, збільшуючи цим швидкість пластичної деформації.
Ключові слова: водень, швидкість дислокацій, пластична деформація, концентрація водню.
Деркач О. Л., Зіньковський А. П., Савченко К. В., Онищенко Є. О.
Розрахункове визначення ефективних характеристик розсіювання
енергії в шаруватих композитах................................................................................30
Подано аналітичні співвідношення, отримані на основі системи гіпотез Фойгта–
Рейсса, та уточнену модель (на основі енергетичного методу) для визначення
ефективних характеристик розсіювання енергії в шаруватих композитах, що дало змогу отримати їх достовірні значення. Розроблена на основі енергетичного
методу модель базується на скінченноелементному моделюванні представницького елемента об’єму композита та прирівнюванні енергії його циклічного деформування до енергії квазіоднорідного об’єму матеріалу. Порівняно розрахункові залежності відносного розсіювання енергії від об’ємної частки вуглецевих
та скляних волокон в епоксидній матриці з відомими експериментальними
результатами.
Ключові слова: розсіювання енергії, композитний матеріал, представницький
елемент об’єму, ефективні модулі, метод скінченних елементів.
Іваницький Я. Л., Віра В. В., Палюх В. М., Холод П. Ф., Голіян О. М.
Моделювання та оцінювання міцності сталі турбогенераторів
за складного навантаження та підвищених температур.........................................38
Проаналізовано деякі аспекти уточненого моделювання та визначення характеристик міцності сталі 26Х2МФ турбогенераторів за складного деформування
при підвищених температурах. Вказано на важливість використання критерію
руйнування, який враховує вплив нормальних і дотичних напружень на міцність
сталі під складним навантаженням за підвищених температур. Побудовано діаграми граничного стану сталі за сумісної дії розтягу та закруту в умовах високих
температур.
Ключові слова: складне навантаження, критерій гранично-рівноважного стану, діаграма граничного стану, підвищена температура.
Козачок О. П. Локальне фрикційне зношування пружного півпростору
з виступом....................................................................................................................42
Досліджено контакт двох пружних півплощин (плоска деформація), поверхня
одного з яких – пологий симетричний виступ циліндричної форми, за локального зношування на основі моделі фрикційно-втомного руйнування. Сформульовану контактну задачу зведено до сингулярного інтегро-диференціального рівняння з ядром Коші для товщини зношеного матеріалу та рівнянь для визначення невідомих ділянок зношування. Проаналізовано зміну форми виступу та контактного тиску після зношування.
Ключові слова: зносоконтакт, виступ, локальне зношування, сингулярне інтегро-диференціальне рівняння.
Хома М. С., Корній С. А., Винар В. А., Дацко Б. М., Максішко Ю. Я.,
Диха О. В., Буклів Р. Л. Вплив сірководню на вуглекислотну корозію
та механічні характеристики високоміцної трубної сталі......................................49
Досліджено корозійну тривкість сталі групи міцності V-150 у модельній пластовій воді, насиченій вуглекислим газом та сумішшю вуглекислого газу і сірководню у співвідношенні 50 : 50 (тиск Р = 0,1 і 6 МРа; температура 25 і 60С).

Встановлено, що сірководень знижує швидкість корозії практично втричі за кімнатної температури та на порядок – за підвищених тиску та температури, що пов’язано із утворенням сульфідної плівки на основі макінавіту та тріоліту, яка
гальмує вуглекислотну корозію сталі. Визначений електрохімічним методом
струм корозії сталі у середовищі, насиченому вуглекислим газом і сумішшю газів, практично не відрізняється і становить  0,013 mА/сm2. Виявлено, що середовища, насичені газами, суттєво не впливають на границі міцності та плинності, однак, границя пропорційності зростає на 6 та 17%, відносне звуження знижується в  4,8 та 5,2 рази, а видовження – у  4,8 та 9,1 рази для модельної
пластової води з СО2 та з 50% СО2 + 50% Н2S, відповідно.
Ключові слова: сталь, модельна пластова вода, вуглекислий газ, сірководень,
корозія, механічні властивості, руйнування, температура, тиск.
Цибуля С. Д., Старчак В. Г., Іваненко К. М., Буяльська Н. П., Костенко І. А.,
Мачульський Г. М. Вплив техногенного забруднення середовища
важкими металами на протикорозійний захист металоконструкцій.....................56
Вивчено особливості протикорозійного захисту металоконструкцій за техногенного впливу (інгредієнтного, енергетичного). Показано, що забруднення важкими металами прісних, морських вод, повітря, ґрунту, підсилює ризик виникнення техногенних аварій. Розроблено комплексну інтегральну оцінку визначення
рівнів техногенного забруднення середовищ (природних: атмосферне повітря,
поверхневі води, ґрунти; технологічних: стічні води, робочі середовища), за
якою встановлено кореляційні залежності “Інтегральні показники техногенного
забруднення–корозійна тривкість сталі” та визначено безпечні рівні техногенного впливу на витривалість металоконструкцій. Показано можливість підвищення протикорозійного захисту з використанням ефективних екологічно безпечних синергічних захисних композицій на вторинній сировині (з утилізацією
регіональних відходів) за одночасного зниження техногенного забруднення
середовища.
Ключові слова: протикорозійний захист, техногенний вплив, малоциклова
витривалість, екологічна безпека.
Астрелін І. М., Герасименко Ю. С., Білоусова Н. А., Косогіна І. В.,
Редько Р. М. Протикорозійна та протинакипна дія інгібіторів
у кондиційованій стічній воді рециркуляційних систем........................................65
Наведено результати дослідження корозивності біологічно очищеної стічної води Бортницької станції аерації, протикорозійної та протинакипної ефективності
інгібіторів ІКВС-2 (на основі діетаноламіна та фосфатних сполук) та реагенту
Акватон-10 (на основі полігексаметиленгуанідин гідрохлориду). З парціальних
поляризаційних кривих за наявності інгібіторів виявлено відмінності в корозійних процесах для маловуглецевої сталі. За періодичного нагріву та охолодження
води методом поляризаційного опору визначено коефіцієнти гальмування корозії та питомий приріст маси накипу і поверхневих осадів. Встановлено, що формування захисної плівки на сталі за знижених концентрацій інгібіторів залежить
від тривалості експозиції і механізм гальмування корозії переважно пов’язаний
з блокуванням поверхні, причому зі збільшенням часу дії нагрітої води (95С)
коефіцієнти гальмування корозії підвищуються до 2,5...3,5. Вперше встановлено, що досліджені інгібітори мають високу протинакипну ефективність.
Ключові слова: корозія, інгібітор, стічна вода, коефіцієнт гальмування корозії, протинакипна ефективність.

Слободян З. В., Тимусь М. Б., Маглатюк Л. А., Купович Р. Б. Інгібіторні
властивості глюкози та сегнетової солі в 5%-их розчинах хлоридної
та лимонної кислот.....................................................................................................73
Обґрунтовано необхідність застосування екобезпечних речовин як інгібіторів
для кислотного очищення теплообмінного обладнання від солевідкладень та
продуктів корозії. Показано, що речовини природного походження – глюкоза та
сегнетова сіль – за концентрацій 2; 5 та 9 g/l задовільно захищають від корозії
сталь 20 у 5%-их розчинах хлоридної та лимонної кислот. У хлоридній кислоті
композиція глюкоза + сегнетова сіль за співвідношення 1:1 не виявляє синергічних властивостей, а в лимонній – спостерігаємо синергічне підсилення захисної
дії. Електрохімічними дослідженнями показано, що сегнетова сіль та глюкоза
сповільнюють швидкість обох електродних реакцій, тобто мають властивості
інгібіторів змішаної дії. Показники гальмування швидкості корозії, розраховані
з електрохімічних та гравіметричних даних, узгоджуються задовільно.
Ключові слова: теплообмінне обладнання, еко-інгібітор, глюкоза, сегнетова
сіль, швидкість корозії, потенціал, струм, синергізм.
Греділь М. І., Звірко О. І., Цирульник О. Т., Никифорчин Г. М. Розвиток
лабораторного методу деградування сталей для оцінювання
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Вперше аналітично опосередковано встановлено товщину покриву порошків
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